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SK-Møde nr. 2 afholdt den 6. juni 2012, kl. 20.30 (Skype) 

 

Mødedeltagere: 

Svend Jacobsen 

Jens Foldager 

Peter Kirkegaard (ref.) 

 

Referat 

Sager til drøftelse 

 

Reglementsudvalg 

Der har været en henvendelse om et par eksempler hvor udvalgets medlemmer føler at SK ikke følger 

udvalgets anbefalinger.  

Det er vigtigt at præcisere at SK har den endelige beslutning om, hvordan reglementet udformes og 

fortolkes, men det skal naturligvis være i lyset af de synspunkter og argumenter som de enkelte udvalg 

rapporterer til SK. 

SJ svarer reglementudvalget. 

 

Banesyn 

SK har fået gentagne indrapporteringer fra dommerne (gennem Thorkild Hansen) omkring manglende 
radiokontakt på banerne (walkie-talkie). Klubberne fortolker reglementets bestemmelser om 
kommunikationsforbindelse mellem dommertårn, startmaster og ryttergård meget bredt, og accepterer 
også at der fx bruges mobiltelefon. 
Det er SK opfattelse at en velfungerende kommunikation er nødvendig for en sikker og fornuftigt afvikling 
af matchen, og derfor vil walkie-talkie oftest være den bedste løsning. Udstyret skal derudover også være 
egnet til brug på en speedwaybane (tætsiddende earphones til startmaster, robust overfor støv og vand). 
SK overvejer en præcisering af, hvilken typer kommunikationsudstyr vi kræver til banerne. 
  

80cc episoder 

Vi har fået to indberetninger om usportslig adfærd i forbindelse med afvikling af turneringsmatch i Glumsø. 

Det er vigtigt at indskærpe overfor dommerne at der er nul tollerance overfor chicane og usportslig 

opførsel overfor dommer og officials, så der skal gribes ind og sættes en mere klar kurs i disse situationer. 

Det bliver også mere og mere udbredt at alle mulige kontakter stævneleder eller andre officials med 

videooptagelser, hvor det hævdes at man ser en anden hændelse, end den som dommeren har set og 

truffet sin afgørelse på. 

SK mener at videooptagelser er til eget brug, ikke til afgørelser. 

Derudover opfordrer vi atter en gang til at læse og forstå budskaberne i ”Moralkodeks”. 

Erik Gundersen har haft en samtale med de kørere og forældre som indgår i talenttruppen, om sine og 

DMUs forventninger til opførsel på bane og i ryttergård. 
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SK får også med jævne mellemrum henvendelser om skriverier på Facebook og andre sociale medier. Vi 

følger udviklingen, og igen må vi slå fast, at der accepteres ikke chicanerende og upassende udfald mod 

vores folk, hvad enten det er dommer eller officials. 

  

Lydmålere: 

Besætningen på lydmålerkorpset er: Ib Cristiansen, Poul Larsen og Ole Nørskov. 

SK beder dem om at fortsætte arbedjet med at planlægge en målerunde i sæsonen på 50 og 80cc. 

Forinden skal lydmålere indsamles og tjekkes. PK kontakter Ib. 

 

El-speedway: 

I forlængelse af mødet i Middelfart i maj, er vi blevet bedt om at indarbejde muligheder for at køre el-

speedway ved tilføjelser og supplementer til reglementet. 

Vi vil egentlig starte i de små klasser, men der ligger en interessant 500cc video fra Tyskland. Vi tager 

kontakt til Tyskland. 

 

DSL-rapport: 

SK drøftede oplæg til HB-mødet 

Rapporten giver et godt billede af forholdene.  

Anbefalingerne er: 

- Der anbefales selskabsdannelse, da dette medfører krav om regnskabsaflæggelse til 
selskabsstyrelsen. 

- Der skal udarbejdes et sæt kriterier for deltagelse i ligaen 
- Statsautoriteret regnskabsrevision 
- Standardkontrakter (klub/kørere) 
- Samlet lønloft på 500.000, gradueret til en ratio ¼ af egenkapital 
- Transfervindue 
- Nedsættelse af et Ligaudvalg 
- Undervisning i klubledelse og regnskab 
- Krav om drift af ungdomsafdeling (som forudsætning for liga) 

 

Der ligger et stort arbejde foran os i forhold til at få klubberne til at være med, til gengæld er det også vores 

opfattelse at mange klubber forventer at vi gennemfører tiltag som skaber mulighed for at rette op på 

forholdene i klubberne og ligaen. 

Det er vigtigt for os at vi skal være klubbernes medspillere i arbejdet med at drive ligaen bæredygtigt. 

 

SK-møder 

De egentlige SK-møder suppleres fremover af skype-møde med en 14 dages turnus. 

 


